
Model 8 Dámský kabát 
 
Pro velikost 36 = údaje před závorkou, pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce, pro velikost 42 
= 2. údaj v závorce, pro velikost 44/46 = údaje za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, 
platí pro všechny velikosti. 
 
příze barva 36 38/40 42 44/46 
Alpaca Tweed 
značky Schoeller+Stahl 
26% alpaka 
21% vlna 
18% polyakryl 
18% polyester 
11% hedvábí 
6% polyamid 
délka návinu = ca. 160 m/ 50 g 

03 granit 
 

450 g 
9 klubek 

500 g 
10 klubek 

550 g 
11 klubek 

600 g 
12 klubek 

 
Jehlice: č. 4,5 značky addi. 

Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 4,5. 

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet! Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic. 

Základní vzor: (vzorek práce 14,5 oka a 24 řad = 10×10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub 
obrace) na jehlicích č. 4,5. 

Pracovní postup 

Zadní díl 

Začneme na 83 (89/95) 101 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku 
pokračujeme dále základním vzorem, přičemž pro lem rozparku pleteme oboustranně krajové 
a další 4 oka vroubkem, tedy: krajové oko, 4 oka vroubek, 73 (79/85) 91 ok základním vzorem, 
4 oka vroubek, krajové oko. Po 43 cm od začátku pleteme přes všechna oka základním vzorem 
dál. 

Pro náramenice po 106 cm od začátku uzavřeme v každé následující 2. řadě oboustranně 7×3 
a 3×2 (10×3 / 7×3 a 3×4) 4×3 a 6×4 oka. Po 115 cm od začátku zbylých 23 ok uzavřeme. 

Levý přední díl 

Začneme na 48 (51/54) 57 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku 
pokračujeme základním vzorem, přičemž na pravém okraji práce pleteme pro lem rozparku krajové 
oko a 4 oka vroubkem a na levém okraji práce pleteme pro připletený lem krajové oko a 4 oka 
vroubkem následovně: krajové oko, 4 oka vroubek, 38 (41/44) 47 ok základní vzor, 4 oka vroubek, 
krajové oko. Po 43 cm od začátku pleteme přes oka pro lem rozparku na pravém okraji práce dál 
základním vzorem. 

Pro průramek po 88 (87/86) 85 cm od začátku spleteme hladce obě oka před připletený lem. Toto 
ujímání pracujeme 6×v každé 10. řadě a pak ještě v každé 4. řadě 1×. 

Současně pro ramenní zkosení po 106 cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce v každé 
2. řadě 7×3 a 3×2 (10×3 / 7×3 a 3×4) 4×3 a 6×4 oka. 

Pro lem výstřihu pleteme přes zbylých 6 ok ještě 8 cm vroubkem a pak oka odložíme. 

  



Pravý přední díl 

Začneme na 48 (51/54) 57 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme vzorem lemu. Po 3 cm od začátku 
pokračujeme základním vzorem, přičemž na pravém okraji práce pleteme pro připletený lem 
krajové oko a 4 oka vroubkem a na levém okraji práce pleteme pro lem rozparku 4 oka vroubek, 
krajové oko následovně: krajové oko, 4 oka vroubek, 38 (41/44) 47 ok základní vzor, 4 oka 
vroubek, krajové oko. Po 43 cm od začátku pleteme přes oka pro lem rozparku na levém okraji 
práce dál základním vzorem. 

Pro průramek po 88 (87/ 86) 85 cm od začátku spleteme přehozeně hladce obě oka za 
připleteným lemem. Toto ujímání pracujeme 6×v každé 10. řadě a pak ještě v každé 4. řadě 1×. 

Současně pro ramenní zkosení po 106 cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce v každé 
2. řadě 7×3 a 3×2 (10×3 / 7×3 a 3×4) 4×3 a 6×4 oka. 

Pro lem výstřihu pleteme přes zbylých 6 ok ještě 8 cm vroubkem a pak oka odložíme. 

Ramenní švy sešijeme podle střihu přes 20 (22/24) 26 cm matracovým stehem. 

Rukáv 

Odměříme si z obou stran ramenního švu 18 (19/20) 21 cm pro průramky a místa si označíme. 
Mezi označeními nabereme z okraje průramku 54 (57/60) 63 ok na jehlicích č. 4,5 a pleteme 
základním vzorem, přičemž pro postranní tvarování ujímáme oboustranně v každé následující 
10. řadě 9×1 oko = 36 (39/42) 45 ok. Po 41 cm od začátku rukávu pleteme ještě 3 cm vzorem 
lemu, pak oka uzavřeme. 

Druhý rukáv upleteme stejně. 

Dohotovení 

Otevřená oka lemu výstřihu sešijeme v zadním švu pletacím stehem. Lem našijeme matracovým 
stehem na okraj výstřihu. Sešijeme postranní a rukávové švy v jednom kuse matracovým stehem, 
přičemž pro rozparek necháme spodních 43 cm postranních švů nesešitých. 
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